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veszelszki ágnes

interGenerációS különBSÉGek a DiGitáliS kommunikációBan

eSettanulmány 65 Év Feletti nyelvHaSZnálókkal 

1. a témafelvetés és a kutatási kérdések

„Idősebb emberekkel ritkábban használom az internetes kapcsolattartást, de ha a nagy-
mamámnak írok emailt, akkor nagyon figyelek, hogy minden érthető legyen.” ez 
a megjegyzés egy 2010-ben készített, nagyszabású felmérés adatközlőjétől származik 
(a kutatásról részletesen: veszelszki 2013). a kérdőív egyik kérdése arra irányult, 
hogy jelent-e a kérdőívkitöltőnél idősebb generációkkal való kommunikációban 
bármiféle nehézséget is az, ha az idősebbek kevésbé járatosak a digitális techno-
lógiában. a vizsgálat nem kifejezetten ennek a témakörnek az alapos felmérését 
célozta, csupán érintette a kérdést, azonban az így kapott eredményei is motiváltak 
arra, hogy megvizsgáljam az idősebb, 65 évnél idősebbek nyelvi viszonyulását a digi-
tális kommunikációhoz. 

a jelen vizsgálatomban 65 év feletti (szenior) beszélők digitáliskommuniká-
ció-ismeretének feltárását céloztam, nyelvhasználati interjúk módszerével. a félig 
strukturált interjúkban a (számítógépes és telefonos) eszközök és funkciók haszná-
latára, továbbá a kapcsolt kommunikációhoz kötődő szókincs ismeretére és hasz-
nálatára kérdeztem rá. ezenkívül a beszélgetésekben szó esett az esetleges kom-
munikációs problémákról, a digitális (nyelvi) szakadékról,1 valamint a mindennapi 
helyzetekben jelentkező intergenerációs különbségekről (gyerekekkel, unokákkal 
való kapcsolattartás, esetleg megértési nehézségek2).

a kutatás bemutatása előtt meg kell jegyezni, hogy a digitális kommunikáció 
nyelvészeti szempontú vizsgálatainak alapföltevése, hogy a technológia vagy mé-
dium lehetőségei és korlátai meghatározzák a (nyelvi) viselkedést. másképpen szól-
va e munkákra bizonyos fokú (erőteljesebben vagy gyengébben jelentkező) tech-
nológiai determinizmus jellemző (vö. Herring–Stein–virtanen 2013: 7; Brommer–
Dürscheid 2012).

1 ehhez lásd kötetünkben a Bartha csilla, Hámori ágnes és Huppert anna tanulmányában 
szereplő fiatal-idős sztereotípiákat. 

2 Jelen munkában a beszédtempóból adódó megértési nehézségekkel nem foglalkoztam, 
igyekeztem a beszélgetések során a témakört a digitális kommunikációhoz kapcsolódó 
problémákra szűkíteni (vö. a jelen kötetben krepsz valéria és Gósy mária, illetve Fejes 
anna tanulmányával). 
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2. vizsgálati előzmények 

a számszerű adatokat tekintve az idősek közül egyre többen internet- és közös-
ségimédia-használók. a Pew research center amerikai társadalomra vonatkozó 
vizsgálata szerint az online felnőttek 71%-a használja a szociális médiát, azon belül 
is a Facebookot (Brenner−Smith 2013; Duggan et al. 2015). nagyobb valószínűség-
gel egyelőre a fiatalabbak vannak jelen a közösségi médiában, ám az utóbbi évek-
ben jelentősen nőtt a közép- és időskorú felhasználók száma a Facebook közösségi 
oldalon. az átlagos magyar felhasználó életkora 2014-ben 47 év volt. Globálisan 
pedig a 65 évesnél idősebb felhasználók száma gyarapszik leginkább és folyama-
tosan. Jelzésszerű, hogy a 2009-es 13%-ról 2013-ra 45%-ra, majd 2014-re 56%-ra 
nőtt az egyébként is internetező (amerikai) idősebbek aránya a közösségi oldalon.3 
a legfrissebb, kifejezetten az európai unióra vonatkozó statisztika szerint az unió 
65 és 74 év közötti korosztályának 42 százaléka használta az internetet 2014-ben 
(magyarországon ez az arány 28 százalék), ám a magyar 65 év fölöttiek a közösségi 
hálók legaktívabb használói az uniós tagállamok idős internetezői közül. a 65 éves-
nél idősebb magyar internethasználók 89 százaléka e-mailezett, 84 százaléka ter-
mékekről és szolgáltatásokról szóló információk után kutatott, 89 százaléka híreket 
olvasott, 11 százaléka vásárolt a világhálón, és 51 százalékuk használta a közösségi 
oldalakat (eurostat 2015).

az egyik viszonylag korai, szociológiai célkitűzésű, az ikt (infokommunikációs 
technológia) használatát 352, hatvan évnél idősebb, angliai és walesi válaszadókkal 
kutató vizsgálat szerint jóval komplexebb az öregedés, a társadalmi változások és 
a technológiahasználat kapcsolata, mint ahogyan azt a korábbi elemzésekben a „si-
keres felhasználó” és a „sikertelen nem használók” dichotómiává egyszerűsítették 
(Selwyn et al. 2003). a dolgozat új fókuszt kívánt kijelölni: az idősek megváltozta-
tása helyett bevonásukat az ikt fejlesztésébe. 

amerikában, a Szilíciumvölgy közelségében lévő San Francisco körzetében az 
ericsson consumerlab (2014) által véghez vitt kutatás során 38 interjút készítettek 
65–75 éves, egyedül vagy partnerrel élő nyugdíjasokkal. ennek a korosztálynak a tag-
jai nem a technológiával nőttek fel, nem feltétlenül volt számítógépre szükségük 
a munkájuk során (de a 75–90-es korosztállyal ellentétben elképzelhető, hogy még 
használtak a munkahelyükön informatikai eszközöket). a felmérés egyik alapve-
tő megállapítása szerint míg korábban a minta az idősebb korosztály volt, ezzel 
szemben most a fiatalabbakat „utánozzák” az idősebbek (öltözködésben, életmód-

3 egy újsághír szerint a 2014-ben 114 éves anna Stoehr „99 évesnek hazudta magát, hogy 
regisztrálhasson a Facebookon” (hvg.hu 2014). a hír egyébként nem egészen pontos, mi-
vel a Facebook születésiév-beállításaiban a legrégebbi évszámként 1905 szerepel, tehát 109 
évesnek kellett beállítania magát a felhasználónak – ez tehát kérdéseket vet föl a hír hite-
lességével kapcsolatban. egy másik híradás szerint a Facebook legidősebb felhasználója 
107 éves (corbin 2015). 
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ban, kultúrához való hozzáállásban stb.). a közös géphasználat egyrészt kommu-
nikációs terepet, közös témát teremt a nagyszülők és az unokák között, másrészt 
viszont a szocializáció kétirányúvá válása – ahogyan e hátulütőre a szociológusok 
(kapitány–kapitány 2012: 252–253) is figyelmeztetnek – ahhoz is vezethet, hogy 
a fiatalok tudatlannak tarthatják az idősebbeket. az „ifjúságkultusz” jelenségét a ko-
runk jelenorientáltsága erősíti: általában véve nem tartozik a fontos tudás közé 
a múlt tapasztalatainak ismerete, amelynek átadásában az idős korosztály játszik 
nélkülözhetetlen szerepet (kapitány–kapitány 2012: 253).

az ericsson consumerlab további főbb eredményei a következőképpen foglal-
hatók össze: azt találták, hogy az elektronikus eszközök révén a generációs különb-
ségek csökkennek (hiszen az eszközök használata lehetőséget ad az akár távolabb 
élő nagyszülőkkel az élmények megosztására; szinte minden esetben a fiatalabb 
tanítja az idősebbet az eszközhasználatra, továbbá a digitális világban is jelenlé-
vők fiatal(os)abbnak érzik magukat). a digitális szakadék ebben az értelmezésben 
a technológiai ismeretek meglétében vagy hiányában jelentkezik (digital divide: 
divide in technology knowledge), amelyben nem feltétlenül életkori, hanem kor-
csoporton, sőt családon belüli különbségek is megfigyelhetők. ez azt jelenti, hogy 
a házaspárok egyik tagja lelkesebb, gendertől függetlenül (ő az, aki szociálisan ak-
tívabb, nem „geek”, de nem hozza zavarba a technika, több eszközt és alkalmazást 
is használ, többféle információforrásból tájékozódik, örömet lel az up-to-date tu-
dásban). ami az eszközválasztást illeti, az idősebb korosztályban a tablet (tábla-
gép) kedveltebb, a nagyobb méretű érintőképernyő, a felhasználóbarát, egyszerűbb 
kezelés miatt, emellett többen megjegyezték, hogy a táblagépet „nem kell bekap-
csolni”, mindig online van. (magyar kontextusban a táblagépek viszonylag magas ára 
hátráltatja szélesebb körű, az idősebb korosztályban történő elterjedésüket.) az ame-
rikai felmérésben a legszívesebben használt kommunikációs formák között az sms 
megelőzi a telefonálást és e-mailt, ám az idősebbek sms-ben teljes mondatokat írnak, 
kevesebb emocionális tartalommal (a félreérthetőség elkerülése végett). a személyes 
találkozás helyettesítőjeként a videókommunikáció kezd egyre inkább elterjedni.

a kérdéskör aktualitását egy nagyszabású nemzetközi projekt is jelzi: az európai 
Bizottság jelenleg is futó value-ageing programjában (nyugat-)európai közremű-
ködőkkel az ikt és az öregedés kapcsolatát tárják fel (sz. n. 2014).4 a témakörrel 
kapcsolatban a szocioszemiotikával foglalkozó kapitány szerzőpáros azt állapítja 
meg, hogy nő a generációs gap, a fiatal és idős generációk közötti távolság, nem csu-
pán a történelmi tapasztalatok eltérése, a fokozódó individualizáció miatt, hanem 

4 a projekt kissé jelszószerű leírása szerint: „ict gives individuals as well as societies the 
possibility to improve their lives and to free them from certain constraints. technology 
alleviates the tyranny of human material constitution, its physical limitations, its 
spatiotemporal constraints, and its limited capacity to perform actions. This holds 
particularly true for ict for ageing, provided that technology is respectful of values such 
as human dignity, autonomy, respect for privacy, family life, data protection and non-
discrimination.”
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az új technikához való eltérő viszony is növeli a szakadékot (kapitány–kapitány 
2012: 251). az öregedés és a nyelvhasználat viszonylatában természetesen végeztek 
szociolingvisztikai és pszicholingvisztikai felméréseket magyar vonatkozásban is.5 
magyarországon azonban egyelőre nem készült olyan (nyelvhasználat-központú, 
nem elsődlegesen szociológiai érdeklődésű) felmérés, amely kifejezetten az idő-
sebb, 65 év feletti korosztályok internetkommunikációs szokásait és az ehhez kap-
csolódó nyelvhasználati kérdéseket mérné fel. Jelen munkában erre kísérlek meg 
egy lehetőséget mutatni. 

az infokommunikációs technológia (ikt) és a generációk kérdéskörével érin-
tőlegesen már foglalkoztam korábban: a bevezetőben említett 2010-es online kér-
dőíves felmérésben 647 válaszadó felelt a kérdéseimre (az eredmények: veszelszki 
2013). többek között rákérdeztem a generációs különbségekre abban a tekintetben, 
hogy léteznek-e olyan szavak, amelyeket a válaszadónál idősebbek nem értenek, és 
ha igen, melyek ezek. a kérdésmegfogalmazás ennél nem lehetett volna konkré-
tabb, hiszen a generációk határai nem egyértelműek, valamint feltételeztem, hogy 
a kérdőívet – online jellegéből következően – nagyrészt a 16 és 35 közötti korosz-
tály fogja kitölteni. célom a kérdésfeltevéssel az volt, hogy megtudjam, okoz-e a di-
gitális kommunikációban és technikában való jártasság vagy járatlanság megértési 
problémákat az adatközlők környezetében. 

a – főként az eltérő szókincs és ismeretlen téma okozta – megértési nehézsé-
gekre a kérdőíves felmérés válaszadói is felfigyeltek: „gyakorlatilag bármit mondok 
a nagymamámnak (80 éves) az internettel, vagy számítógépekkel kapcsolatban, nem 
érti”6. „Attól függ, melyik generáció. szüleinké (50+) már csak nehézkesen, a nyugdíja-
soké egyáltalán nem.”; „Az sokszor problémát okoz, hogy anyukámnak írt emailben, 
sms-ben nem használhatok emotikonokat, mert úgy hiszem, hogy nem értené őket.”; 
„Például édesanyám ezeket nem tudja értelmezni: jó8, omg, lol tali, vok, szmájli, 
lol, sorry, lávollak, lájkolom.” a huszonévesek szüleinek negyvenes-ötvenes kor-
osztálya általában még átmenetinek számít: „20 éves vagyok, és szerintem a szüleim 
-47- már nem, de a 30 körüliek gond nélkül értik a következőket): pls, omg, tal.” a hat-
vanas és idősebb korosztály – a válaszadók szerint – általában nem érti a digitális 
kommunikáció újkeletű szókincsét: „nagyszüleim korosztályának esélye sincs pl. az 
internetes rövidítések, smile-ok stb. megértésére.”; „Szerintem a 60-tól 100 évesekig 
nem értik ma azokat a szavakat, mint cset, skype.”; „Az időseknek (nagyszülőknek) 
már gondot okozhat a cset, msn, skype és a különböző internetes alkalmazások, sza-
vak megértése.” a hatvanasok között is akadnak természetesen kivételek: „az Én 
Anyám 60 évesen internet függő :) [sic!]”. 

többen kitértek arra, hogy a digitális technikában való jártasság és ezáltal a spe-
ciális szókincs ismerete nem (feltétlenül) életkorfüggő: „szerintem ez nem kortól 

5 lásd az ilyen irányú tanulmányokat is a jelen kötetben. német nyelven a Sprache der 
Generationen ’generációk nyelve’ témakörben önálló tanulmánykötet is megjelent 
(neuland Hg. 2012).

6 a kérdőívben megadott válaszokat betűhűen, változtatások nélkül közlöm. 
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függ … édesapám több ilyet ismer szerintem mint én, mert többet használ internetet”, 
„Írásban, cseten az én anyukám kb 10 perc alatt hozzászokott a fentebb felsorolt rö-
vidítésekhez - de mondjuk ő csetelni is tud, úgyhogy lehet, hogy nem jó példa.”; „ezek 
alapvetően az érdeklődési körtől és foglalkozástól is függenek, de pl. anyukám nem 
ismeri a pendrive, skyp, e-mail szavakat sem”. 

a nem digitális bennszülöttek számára az adatközlők szerint nehezen érthető 
szavak öt nagy csoportba sorolhatók: 1. angol szavak (rövidítések, betűszók), illetve 
a hunglish kifejezések; 2. magyar rövidítések; 3. szleng, ifjúsági nyelv; 4. informati-
kai szakkifejezések és ehhez kapcsolódva a technikai szleng; 5. internethasználathoz 
kötődő szavak, rövidítések (lásd digilektus; vö. veszelszki szerk. 2012b). utóbbi-
hoz kötődő speciális terület a számítógépes, online játékoké: az adatközlők szerint 
az úgynevezett „gaming kifejezések” nem érthetőek kívülállók számára (pl. cs-zik, 
codozik, travizik, gémel, wowozik): „altalaban az angol roviditeseket, jatekbol szarmazo 
szlenget, a geek dumat, […] pl WoW-rol (world of warcraft) es az FPS-ekrol (first person 
shooter, azaz lovoldozos jatekok) percekig lehet ugy beszelgetni, hogy egy kukkot sem 
ertenek belole a korulallok:)))” – írja, ékezetek nélkül az egyik adatközlő. 

a válaszadók közül többen kiemelték az internethez kapcsolódó nyelvváltozat 
exkluzivitását, csoportnyelvi, másokat kizáró jellegét: „aki nem ismeri, nem érti”; 
„egy olyan nyelvezet […], amit nem ért meg mindenki, csak az azonos csoportokhoz 
tartozók”; „Az internetet használók jól elboldogulnak vele, megértik egymást. A nem 
járatosak kissé gyanakodva figyelik a szinte érthetetlen rövidítéseket, új szavak felbuk-
kanását”. e vizsgálatban tehát jórészt a fiatalabbak nyilatkoztak az idősebbek nyelv-
használati szokásairól, feltételezett nehézségeiről. Érdemes azonban megkérdezni 
a szóban forgó korosztály képviselőit is a kérdéskörről. 

3. a vizsgálat

3.1. A vizsgálat hipotézise 

a korábbi vizsgálatok alapján megfogalmazott feltevésem szerint a technológia és 
a hozzá kapcsolódó szókincs ismerete nem elsődlegesen az életkortól függ, hanem 
egyéb faktorok is determinálják ezt. e tényezők közé soroltam többek között azt, 
hogy az adatközlő használta-e nyugdíj előtt munkája során a digitális eszközöket; 
szükséges-e a családdal való kapcsolattartáshoz a technika (Skype, e-mail, közös-
ségi oldalak; vannak-e hosszabb vagy rövidebb ideig távol vagy külföldön élő csa-
ládtagok).7

7 további, jelenleg nem vizsgált tényezőket jelent az idegen (főként az angol) nyelv ismerete 
és a magasabb iskolai végzettség.
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3.2. Módszer 

a hipotézis igazolására nyelvhasználati interjúkat készítettem, amelyeket hangfel-
vétellel is rögzítettem. azért döntöttem a kérdőívvel szemben kinyerhető adatok 
kisebb száma ellenére az interjú módszere mellett, mert így kvantitatív helyett kva-
litatív adatok gyűjtését célozhattam meg, továbbá személyesebb hangnemre töre-
kedhettem, és el lehetett kerülni a papíralapú, esetleg digitális kérdőív okozta tech-
nikai nehézségeket, valamint lehetőség volt a serendipity típusú eredményekre is. 

az interjúkra készülés során sokkal inkább érintendő témaköröket határoztam 
meg, mint kidolgozott kérdéssort, hogy megelőzzem az interjú vizsgaszerűségét, és 
megőrizhessem a beszélgetés gördülékenységét. a tervezett témakörök a követke-
zők voltak: 

•	 eszközök	 birtoklása,	 használata	 (mobiltelefon,	 okostelefon,	 tablet,	 számító-
gép);

•	 internethasználat	(gyakoriság,	időtartam,	célok,	használt	oldalak);
•	 közösségi	oldalak	(regisztráció,	célok,	funkciók);
•	 kedvelt	kommunikációs	formák	(szöveg,	kép,	videó;	e-mail,	sms,	cset,	videó-

telefon stb.);
•	 információforrások	(újság,	elektronikus);
•	 családtagok	(tanítják-e,	külföldön/távol),	házastárs;
•	 problémák	(technika,	kommunikáció);
•	 attitűd	(kedveli,	semleges:	eszköznek	tekinti,	averzió,	félelem).	

emellett összeállítottam egy húsz lexikai itemből álló listát, amellyel a netszókincs 
ismeretére kérdeztem rá. a Netszótár (veszelszki 2012) alapján összeállított szólis-
ta: asszem, blog, csatol, gugli (Google, guglizik), Instagram, kommentel, kukac, lájkol, 
lefagy (a gép), lol, lomtár, mém, OMG, posztol, Skype, szmájli, szpem (spam), vok, 
XD, Youtube. a szavak kiválasztásakor arra törekedtem, hogy a korábban megadott 
öt kategória minden eleméből szerepeljenek benne szavak, továbbá legyenek köz-
keletűvé vált (a televízióban gyakran elhangzó szavakat tekintettem ilyennek) és 
egészen új keletkezésű elemei is a listának. 

a szociológiai adatokat (születési év, iskolai végzettség, foglalkozás, nyugdíja-
zás előtti munkahely [az utolsó munkahelyen milyen digitális technikai eszközöket 
használtak], beszélt nyelvek) minden esetben írásban is feljegyeztem. 

az interjúk írásos rögzítésében ezúttal nem követtem a spontán beszéd lejegy-
zési útmutatóját, hiszen célom nem a beszélt nyelvi sajátosságok bemutatása volt, 
ám az idiolektus jellemzőinek megőrzésére minden esetben törekedtem. 
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3.3. Adatközlők 

az adatközlők kiválasztásakor a fő szempontom az egységességre törekvés volt – la-
kóhely, iskolai végzettség és az életkor szempontjából. a vizsgálat megkezdése előtt 
a következő feltételek megvalósulását terveztem: 1. lakóhely szerint nem fővárosi, 
nem nagyvárosi, hanem faluban lakó, 2. iskolai végzettség szerint nem diplomás, 
3. életkor szerint 65, de legalább 60 év feletti válaszadók megszólaltatására töre-
kedtem (az adatközlők teljesen egyenlő nemi megoszlása a korfa miatt nem lehet-
séges). a vizsgálat elvégzésére egy 1500 fős, alföldi magyar faluban, Dunaegyházán 
nyílt lehetőségem.8 

Hat nyelvhasználati interjút készítettem, öt női és egy férfi adatközlővel, interjún-
ként fél és másfél óra közötti időtartamban. a legidősebb válaszadóm 79 éves volt, 
a legfiatalabb 61 éves (a születési éveik rendre: 1936, 1942, 1943, 1945, 1950, 1954). 
négy adatközlő általános iskolai (nyolc osztály), az egyik válaszadó kereskedelmi 
szakközépiskolai, egy másik pedig felsőfokú technikumi végzettséggel rendelkezik. 
a válaszadók nyugdíjazásukig kazángépészként, varrónőként, gépgyártástechni-
kusként, boltvezetőként, vattagyári minőségellenőrként (később házigondozóként), 
illetve szakácsként dolgoztak, Dunaegyházán vagy a környékbeli településeken. 
Dunaegyháza szlovák nemzetiségi falu, ez a magyarázata annak, hogy szinte min-
den válaszadó (egy, nem dunaegyházi születésű adatközlő kivételével) beszél a ma-
gyar mellett szlovák nyelven is. más idegen nyelven nem beszélnek. 

meg kell jegyezni, hogy a vizsgálat kis méretű mintán készült, az itt leírt ered-
mények csupán a bemutatott mintára igazak – általánosításra nem adnak lehető-
séget. az eredmények ellenőrzését, a validálást azonban segítette, hogy az elkészült 
esettanulmányokról visszajelzést kértem az interjúalanyoktól.

4. eredmények

4.1. Felhasználói (és nyelvhasználói) profilok

a hat adatközlőből három egyáltalán nem használ számítógépet, a három gép-
használó egyike e-mailezésre, banki átutalásra és online játékra alkalmazza, ketten 
pedig kifejezetten lelkes internethasználók (egészen pontosan inkább Facebook-

8 a vizsgálat előkészítésében nyújtott elengedhetetlen munkájukat köszönöm segítőimnek, 
továbbá az interjúra szánt idejüket, a segítőkészségüket az adatközlőimnek: Berényiné 
ilonka, Dudla erzsébet, Dudla Ferencné, kis Ferencné, Petrik imre, Szabados Pálné rózsi, 
Sztik Gyuláné eszti, veszelszkiné Huszárik ildikó. az adatközlők hozzájárultak a nevük 
adatoktól elválasztott közzétételéhez. 
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felhasználók). mind a hat adatközlő rendelkezik mobiltelefonnal, van, aki a flottán 
belüli ingyenes telefonálás miatt kettővel is.

előbb bemutatom azokat a válaszadókat, akik nem rendelkeznek számítógép-
pel, majd a rendszeresen internetező három adatközlő válaszait összegzem. 

Feltételeztem, hogy az a válaszadó, aki a nyugdíjazása előtt évekig számítógéppel 
dolgozott a munkahelyén, nyugdíjas korában is előszeretettel használja majd a tech-
nikát. ám elmagyarázta, hogy félelmei alakultak ki a géppel szemben, mivel „azt 
[a kazánkezelő számítógépes programot] nem lehetett megállítani, és akkor nekem 
üzemzavarom lett tőle, én teljesen kikészültem idegileg”. Hasznosnak tartja azonban 
az internetet: „volt már, hogy megkértem valamelyik unokámat, hogy nézzen meg 
nekem valamit, vagy egy dalt, vagy valakiről, híres emberről szerettem volna valamit 
tudni, és megnézték nekem […], de nem érzek késztetést, hogy én ott pötyögtessek”. 
a mobiltelefont főként telefonálásra használja, sms-t nem ír, bár el tudja olvasni az 
érkező üzeneteket – a telefon kezelését saját maga tanulta meg, de mindig számíthat 
a lányai vagy unokái segítségére. 

a második adatközlő nem használ számítógépet, de mintha érezné a társas nyo-
mást: „mondom majd az Erzsinek9 [a barátnőjének], vegyünk mi is, tanuljuk meg”. 
a mobiltelefonnal tud bánni, két készülékkel is rendelkezik („ezzel spórolok, mert ők 
[a rokonok] hívnak, ezzel csak csörgetek”), telefonál, sms-t küld (ezt önállóan sajátí-
totta el, miután a keresztlánya egyszer megmutatta a kezelési módot: „azt mondta, 
keresztka, tanuld meg pütypütypüty. Azt hiszed, hogy én ezt tudom. Szépen mondd 
meg, hogy mi”). Ébresztőóraként is használja a telefont (a régi vekker szókincse 
köszön ennek kapcsán vissza: „mind a kettőt felhúzom”). az unokái telefonhaszná-
lati szokásairól mesélve gyakran használta az érintőképernyős telefonok kezelésére 
jellemző „söprögető” gesztust: „nem hallanak, csak ezt [a telefonképernyőt] lássák”. 
a családban gyakori téma a digitális eszközök figyelemelterelő hatása: az adatköz-
lő lánya gyógypedagógus, és őt is zavarja, hogy az óráján nem figyelnek a diákok 
a telefonhasználat miatt. a válaszadó ugyan nem használja a közösségi oldalt, de 
szokta mondani a szintén nem regisztrált barátnőjének: „Majd átküldöm neked […] 
miaizé… Facebookon!” az e mondat kapcsán felmerült szókeresési nehézségekre 
is mesélt egy ideillő anekdotát: disznótorban az egyikőjüknek nem jutott eszébe 
a mikrohullámú sütő neve, és így írta körül: „tedd bele, ami úgy csinál, hogy brü, 
az internetbe”. unokákkal közösen szokott játszani a számítógépen („találós kér-
déseket”) vagy ismerősök képeit megnézni a közösségi oldalon („én egyedül nem 
tudnám. Nem is tudnám talán bekapcsolni. De ha megtanulnám, menne. Ugyanúgy, 
mint egy sms-t, szépen lassan.”). 

a harmadik adatközlő szintén nem használja a számítógépet (régebben kanasz-
tázott, de mostanában már azt sem). Főképpen az unokákkal a kapcsolattartásra 
használta a netet, a férje segítségével: „régebben szkájpoltunk […] az unokákkal, 
mikor kisebbek voltak, most már nem érnek rá”. önironikusan mesélt egy esetet arra, 

9 a beszélgetésekben szereplő neveket – az interjúalanyok hozzájárulásával – a hitelesség 
kedvéért megtartottam a lejegyzett változatban is. 
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hogy előfordult technikai nehézség is a mobiltelefon-használata során: már nyolc 
éve él együtt a második férjével, és az „udvarlási időszakban” a párjának szánt sms-
eket véletlenül a lányának küldte el, aki így reagált: „Anya, én nagyon tudom értékel-
ni a te érzelmi életedet, de miért nekem küldöd a szerelmes sms-eket?”

a negyedik válaszadóm önálló géphasználó: banki átutalásokat, vállalkozóként 
nyilvántartásokat is vezet a számítógép segítségével, sőt hétköznaponként tőzsdejá-
tékkal is játszik, akár napi egy-két órát is, de közben mással is foglalkozik. a géphasz-
nálat tanulása igen tudatos tevékenység volt nála: „Amit nagyon megmagyaráznak 
nekem, és le is írom magamnak, és utána memorizálok, az megmarad.” a közösségi 
oldalaktól kifejezetten idegenkedik. rákérdeztem, hogy ha jönnek a gyerekek, uno-
kák, és a közösségi oldalakról beszélnek, előfordul-e, hogy nem értik: „mi az, hogy 
előfordul… semmit nem értek […] Amikor elkezdik, abban a szentséges pillanatban 
előkerülnek itt az okostelefonok […] Mondják egymásnak, így csináld, úgy csináld 
[…]. Szóval a beszélgetés ennyi, de ezen kívül egy kukkot nem értek.” Feleségével 
„sima” telefonjuk van, nem okos.

az ötödik, közel 80 éves válaszadóm két éve, a férje elvesztése után kezdett szá-
mítógépezni, a fia és az unokái biztatására, de szinte önállóan tanulta meg a gép ke-
zelését: „az a helyzet, hogy idelökték nekem, itt van, Mama, tessék! engemet nem ta-
nítottak, talán ha kétszer a Pityu [a válaszadó fia] megmutatta. Én magam [tanultam 
meg], hát olyan okos az a gép, megmondja, mit csináljak, és akkor én már csinálom 
is. Én rájöttem mindenre…”; „azt mondta Erika, én tudni akarom, Mama, mi van 
veled, ideállították, aztán birizgáljak”. Fontosnak tűnik számára a gép milyensége is: 
„nem új gép, azt mondták, Mama, neked ez megfelel. Nem kell nekem a laptop”. ami-
kor elcsodálkoztam, hogy van webkamera és hangszóró is csatlakoztatva a szoba 
közepére állított géphez, azt kaptam válaszul, hogy anélkül nem ér az egész semmit, 
ezek fontos tartozékok: kellenek a webes telefonáláshoz és a zenehallgatáshoz (pon-
tosabban: „nótahallgatáshoz”). 

a közösségi oldalt és a netes telefonálási lehetőséget használja a leggyakrab-
ban, de nem csupán egy-két rokonnal, hanem jóval szélesebb ismerősi körrel is: 
„A Facebookon vagyok a legtöbbet, de a Skype-on meg beszélek a drága unokámmal 
Svájcba. […] Meg van több ismerősöm, partnerem, azokkal is beszélek… a pestiekkel, 
a barátnőmmel, beszélgetek többel…”. a tudatosságot jelzi a következő megjegyzés: 
„ott az a zöld pont, akkor fenn vannak a Facebookon, és akkor felhívom őket Skype-on”. 
azért a széles kommunikációs háló mellett az óvatosság is megjelenik – az adatközlőt 
az unokája is figyelmeztette az internetbiztonságra: „Rengeteg ott van nekem, annyi is-
merős… mind odairkálnak valamit, én meg vissza nekik. Mind akar bejelölni, ez is akar, 
ajánlkozik, hát mindenkit nem szedek föl azért. Idegeneket, mondjuk, nem.” Beszámolt 
arról is, hogy a Skype-on egy idegen megpróbálta felvenni az ismerősei közé: „beje-
lentkezett valaki a partnerlistán, egy idegen koma, mondom nekik [az unokáknak], 
idefigyeljetek, ez nem valami hülyeség? Mondják [a családtagok], ez valami szélhámos, 
nehogy beszéljek vele, valami amerikai. […] nem tudja a [magyar] nyelvet, én meg 
nem tudok neki vissza[írni]…” 
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a szólista kapcsán a lájkolásról beszéltünk, amikor szóba került a megosztás: 
„Azt tudom, hogy megosztom, és azt imádom! A sok gyönyörűszép nótát, amiket ta-
lálok… […] a csodálatos virágokat […], idézeteket, mindent szeretek, ami gyönyörű. 
Elolvasom, és tetszik, akkor gyerünk, elosztom”. önállóan nem keres „nótákat”, ha-
nem az ismerősei által megosztott tartalmakat osztja tovább, de az ismerősei oldalát 
végignézi, és a tetszetős tartalmat megosztja a saját oldalán is („az az isteni, amikor 
gyönyörű zenék vannak”). 

a mobiltelefont is önállóan kezeli, használja. erről így beszélt: „[kérdezte tőle 
még régen a férje] mit akarok én a telefonnal, mit akarok? mondom, én akarok, gyere 
te is. […] én azon megtanultam esemezni [sic!], egykettőre. Elment a Pityu külföldre, 
utánaküldtem, mesemeseket [sic!]. [kérdés: azt is magától tanulta meg?] Azt is ma-
gamtól. […] az okostelefont nem tudnám talán megtanulni, az érintőst. Nekem régi 
van, az már nekem kitart.”

akárcsak az előbbi válaszadó, a hatodik interjúalanyom is az egyik családtagja 
miatt tanulta meg a számítógépkezelést: „Klaudia [a keresztlánya] ’13-ban ment Hong-
kongba […], és akkor ezt [a számítógépet] megvettem magamnak […], nekem meg-
mutogatták, hogy-mint, és amire ő Hongkongba volt, én már tudtam vele gépezni […]. 
Megcsinálták nekem a Facebookot a lányok”. a lány szülei, az adatközlő sógornőjéék 
nem látták a hongkongi képeket, ezzel szemben az adatközlőm a Facebookról 
tájékozott és naprakész volt az eseményekből: „én meg már mindent tudok a Klau-
diáról”, „nem tudtam megmutatni nekik [a külföldön készült képeket], csak elmond-
tam nekik, mert a szülei nem értenek ehhez”. a tanulási folyamatot is bemutatta: 
„mondták a gyerekek, most nyomd meg az entert, azt se tudom, mi az az enter […], 
aztán így saját magam jöttem rá, mit csináljak”. a Facebookon szinte folyamatosan 
online van, a Facebook végignézése a reggeli első és az esti utolsó programja, a híre-
ket is a közösségi oldalon keresztül éri el: „Én már itt élek!”; „A kertem ragyog, a ház 
is, de nem lehet innen [a Facebooktól] elmenni”. a számítógép egyébként az egész 
beszélgetés alatt előttünk volt. amikor az interjúalany már eltette a gépet a későbbi 
beszélgetés során, szóba került egy rokona, és elment a szobába, hogy keressen róla 
egy képet – arra számítottam, hogy családi albumokat fogunk nézni, ehelyett újból 
előkerült a Facebook. Sok ismerőse van, de csak személyes kapcsolatok jelennek 
meg az ismerősi listájában. 

önálló tartalmat nem hoz létre, nála is fontos szerepet tölt be a tartalommegosz-
tás: „Én nem tudok felrakni, csak megosztom, amit látok.”; „[a recepteket] valahol meg-
látom, és akkor azt én gyorsan megosztom, hogy aztán nekem meglegyen itt a lapomon 
[…]. Meg is osztom, meg is sütöm”. 

a nyelvi tudatosságra és saját (írott) nyelvváltozatának stigmatizáltságára utal 
a következő megjegyzés: „írnák neked sokszor oda, de nem tudok helyesen írni”. 
ezért inkább lájkol és matricát küld, tehát a szándékolt, nyilvános verbális kommu-
nikációt sok esetben az egyszerűbbnek tűnő nonverbális-vizuális váltja föl. csetelni 
azonban gyakran szokott, egyszerre akár több ismerőssel is („irkálunk egymásnak”). 
a szkájpolást a családtagokkal (már) nem használják, „mert nincs rá idő”, „nagyon 
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tanulnak [a keresztlányok], ha én felrakok valamit vagy ők, azt lelájkoljuk”. kapott 
okostelefont a rokonoktól, de nehézségeket okozott az érintőképernyő kezelése, 
így visszatért a hagyományos, gombos telefonhoz (bár a fényképezés miatt tervezi, 
hogy hamarosan áttér az új telefon használatára). 

minden interjúban megjelent, hogy az idősebbek számíthatnak technikai kér-
désekben a fiatalabb korosztály (a gyerekeik, még inkább unokáik generációja) 
segítségére. e kérdés korábban említett problematikusságára az interjúkban nem 
történt utalás. 

4.2. Szóhasználat

az interjú során végigkérdeztem a szólista elemeit. Jellemző volt, hogy az adat-
közlők megkérdezték tőlem a számukra ismeretlen szavakat, röviden elmagyaráz-
tam azokat: ez is arra utal, hogy kifejezetten érdeklődnek az újdonságok iránt, és 
ha lehet, megtanulják a korábban nem hallott fogalmakat. teljesen ismeretlen volt 
mindenki számára a mém szó, az Instagram képmegosztó oldal neve, az OMG „oh 
my God” ’ó, istenem’ jelentésű betűszó, a LOL „laugh out loud” ’hangosan felnevet’ 
angol akronima. 

az xd a számítógépet nem használóknak nem jelentett semmit, ezzel szemben 
a géphasználók találkoztak már az emotikonnal több alkalommal is, de nem is-
merték a jelentését („már láttam néhányszor a képernyőn, de különösebben nem is 
néztem utána, mit jelent”; „szokták a fiatalok egymásnak írni […], sokat látom, de 
Zsuzsóval is nézzük, és nem értjük”). 

a spam szó [spam kiejtéssel] egyedül az e-mailt is küldő férfi adatközlőnek volt 
ismerős, „nem várt levél vagy nem jó hirdetések” formában helytállóan magyarázta 
el a ’kéretlen, akár megtévesztő hirdetést is tartalmazó elektronikus levél’ jelentést. 

a posztol szónak előkerült az ’áll’ jelentése is, az egyik facebookozó interjúalany 
a lista felsorolásakor nem ismerte a szót, ám a szabad beszélgetés során előkerült 
ismét a szó, az adatközlő ekkor már a jelentésnek megfelelő kontextusban használta 
(„valamit föltenni, virágcsokrokat küldeni valakinek”). 

a vagyok finit ige rövidebb, hangzókihagyásos formájának, a voknak szintén egy 
másik, ’konyhai eszköz, serpenyő’ jelentése aktiválódott két válaszadó esetében is: 
„azt tudom, hogy abban főznek a kínaiak, de a számítógéphez mi köze? A wok egy 
edény!”; „nem a sütő?”, a többiek nem adtak választ. 

a csatol jelentése elhangzott az egyik nem számítógépező és az egyik számító-
gépező válaszadótól ’hozzáad, hozzátesz’-ként, a többiek nem ismerték (fel), vala-
mint – a szóhasonlóság miatt – a csetel szó jelentését adta meg az egyik válaszadó 
(„írogatnak egymásnak”). 

négy válaszadó ismerte föl az asszem szóban az azt hiszem jelentéstartalmat 
(egyikőjük még mondatba is foglalta: „asszem nem tudom”). 
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Három válaszadónak nem jelentett semmit a szmájli szó, a többiek így reagáltak 
az elhangzásakor: „szokott küldeni az unokám mosolygós arcokat, ez az?”; „nevető 
valami, angolul is nevetést jelent”; „nevetős valami”. 

a Youtube szót egy adatközlő nem ismeri, hárman találkoztak már a szóval, de 
nem ismerték a jelentését („nem tudom, de már annyit hallottam”), majd amikor 
megnéztük, hogyan használja a gépet, egyikőjük a youtube-on mutatta meg a ze-
néket; ketten rendszeres használói is a zene- és videókereső oldalnak („elég gyakran 
szoktam zenéket keresni rajta”, „beírod az együttest, és keresed”). 

a Google/gugli szót hárman ismerik, egyikőjük szerint: „keresésre használják, 
keresőprogram”, ketten elmondásuk szerint nem tudják megfogalmazni a jelentését: 
„hallom, de nem tudom meghatározni”; „hallottam róla, de nem tudom, mi [meg-
mutattam az oldalt] ja, hát csináljuk ezt, amikor keresem a Norbi kazettákat”.

a kommentel igét csak a három géphasználó ismeri: „hozzászólás”; „Nem tu-
dom. [rövid magyarázat után] Csinálom, csak nem tudom, hogy mi a neve”; „Azt is 
hallottam már. [magyarázat után] Ja, az a Szólj hozzá! Írok én annyit, hogy az nem 
igaz. Mindenkihez odaírok, hadd legyen nekik örömük. […] Mindig olyan frappán-
san megfogalmazom. […] Mindig visszaírnak, hogy nagyon tetszik. […] Válaszol-
nak, és odakattintok, és előjön, jó.” 

ugyancsak a géphasználathoz kötődik a lájkol szó ismerete: „hallottam, de 
nem tudom, mit jelent. [magyarázat után] ja tényleg, hát mondják is nekem, há-
nyan lájkolnak téged”; „a képeket lájkolom, mert tetszik”; „valaki feltesz valamit az 
internetre, és akkor egy másik ember hozzászól”; „valamit lájkoljatok, de én sosem 
tudom azt, hogy kell lájkolni [közbeszólás: a lájkol azt jelenti, hogy tetszik] Ja, hogy 
tetszik. Hát odaírom, hogy tetszik. [közbeszólás: ez a lájkolás] Na jól van, ezt az ösz-
szefüggést nem tudtam, hogy ez a lájkolás”.

a lomtár ismerete azonban – a viszonylag transzparens jelentése miatt – nem 
kötődött a gépkezeléshez: ketten állították, hogy nem ismerik, a többiek így 
magyarázták:„félredobott vagy megunt akármi”; „olyan, amire nincs szükséged, idő-
legesen vagy egyáltalán, az mehet a lomtárba”; „el lehet rakni, ami nem kell, de nem 
használom”. Sajátos a monitoron elfoglalt helye alapján történő meghatározás: „ott 
van a képernyőn oldalt”. 

a következő négy szót mindenki ismerte, de legalábbis találkozott már vele. a blog-
ról kaptam egy több szempontra kitérő definíciót: „valaki csinál egy ívet, lapot, va-
lamilyen formában, amit más is minden további nélkül – vagy csak egy bizonyos kör, 
vagy nyilvánosan – megnézhet”. a többiek az egyes jellegzetességeit emelték ki: „írja 
vagy szerkeszti valaki”; „szokták írni” [egy füzetet vagy képernyőt formázó gesztus-
sal]; „valami téma”, „hallottam, de hogy mire jó az, nem tudom […], annyira profi 
nem vagyok még, valami írás”. 

a kukac kapcsán többen (minden valószínűség szerint a tévében sokszor el-
hangzó e-mail-címek ritmusát felidézve) megemlítették a …@… .hu sablont: 
„pontkukachu, ez a címben van”; „kukac pont húúú” [nevetés]; „kukac pont hu, hal-
lottam nem egyszer”. az egyik válaszadó a helyét határozta meg: „a jelentését nem 
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tudom, de az e-mail-címben van”, ketten pedig a billentyűkombináció megtalálásá-
nak a nehézségét emelték ki: „a kukacot nem tudom leírni, azt az egyet nem tudom 
leírni, mert kettő betűt kell nyomni, még az nem megy”; „tudom, de nem találom 
a gépen”. 

az internetes telefonprogram, a Skype mindenkinek ismerős volt, használják 
vagy használták már korábban: „ja hát én már szkájpoltam [ismerősnél]”.

a lefagyott a gép kollokáció („ha nem működik a gép”) esetén szinte minden 
esetben megoldási javaslatokat, mentális forgatókönyvrészleteket idéztek fel a vá-
laszadók: „akkor újra kell indítani”; „Hát igen, volt már olyan, tényleg lefagyott. Szó-
lok a Pityunak, ide figyelj, szívem, lefagyott a gépem, lefagyott [nevet], megállt, mit 
csináljak, mondta, csukjam le, zárjam le, és újra nyissam ki”; „akkor a [vezetéknév] 
Zsuzsát kell hívni”; „akkor a párom leszedi a szenteket föntről, és akkor szól a [veze-
téknév] Tibinek, hogy gyere, Tibikém, csinálj valamit a géppel”. 

a szavak ismerete kapcsán nagyon jellemző a sokat számítógépező adatközlőm 
megjegyzése, amely szinte összefoglalása lehet e szómagyarázó vizsgálati résznek: 
„Beindítom, lezárom, mindent megcsinálok, de hogy mit hogy hívnak, nem tudom”. 

5. következtetések 

visszatérve a dolgozat előfeltevésére, az interjúk alapján következőt állapíthatjuk 
meg: a hat, 61 és 79 év közötti válaszadó esetében döntő szerepet játszik a család ab-
ban, hogy használják-e a hálózatba kötött számítógépet kapcsolattartásra. a családi 
hatást és e vonatkozásban a viszonyítási pontot nem elsősorban az adatközlők most 
35–50 éves gyerekeinek korosztálya, hanem sokkal inkább a 15–28 éves unokák, 
unokahúgok (keresztlányok) jelentik. olyan jellegű összefüggést ebben az igen kis 
mintában, hogy a munkahelyi számítógéphasználat determinálja a nyugdíjas korban 
a számítógépezést, csak negatív értelemben találtam: az egyik adatközlő éppen 
amiatt, hogy nyugdíjazása előtt három évig kénytelen volt számítógépet használni 
a munkájában, kifejezetten averziót érez a géphasználattal szemben. majdnem min-
den válaszadó – az is, akik nem rendelkezik számítógéppel és netkapcsolattal – is-
meri és (legalább segítséggel) használja a videótelefonálást, a Skype programot. 

nem várt eredmény, hogy az internetkapcsolattal rendelkező válaszadók számá-
ra a Facebook közösségi oldal jelenti a belépőt a többi internetes oldalhoz, alkalma-
záshoz. ez a kezdőoldaluk, innen továbblépve olvassák – az ismerőseik által meg-
osztott – híreket, a közösségi oldalon közzétett zenéket hallgatják meg és osztják 
meg tovább a saját ismerőseiknek stb. a saját oldalukon megosztásnak számukra 
„mentés” funkciója is van: a megosztott tartalom a későbbiekben is visszakereshe-
tővé, elérhetővé válik ezáltal. a Facebook tartalommegjelenítési algoritmusa, illetve 
az ismerősök megosztási szokásai egyfajta filterként működnek (itt csak utalhatok 
a manapság intenzíven kutatott és vitatott bubble of social media jelenségre, mi-
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szerint a felhasználók úgy gondolják, hogy a legtöbb ember azonos véleményen 
van velük, mivel nem találkoznak más, a nézeteikkel ellenkező nézőpontokkal; vö. 
Bakshy–messing–adamic 2015; lazer 2015). 

a szóismeretre adott válaszokból az derül ki, hogy – nem meglepő módon – a nem 
internetező, a közösségi oldalon nem regisztrált adatközlőknek az e-mailezéshez, 
közösségi oldalakhoz kötődő szavak szinte kivétel nélkül ismeretlenek voltak. Új 
eredmény viszont, hogy az internethasználó idősek nem az általam megadott szó-
val nevezik meg azokat a tevékenységeket, amelyeket egyébként nap mint nap hasz-
nálnak – ebből adódott a legtöbb szófelismerési bizonytalanság. tehát használják az 
adott funkciót, de nem nevezik meg azt (vagy nem a listában szereplő, sok esetben 
angol eredetű kifejezésekkel). 

módszertani szempontból beigazolódott, hogy a félig strukturált interjú for-
ma – amely témakövetése mellett lehetőséget nyújt a beszélgetés menetének szabad 
alakítására – megfelelő a 65 év feletti adatközlők a témakörben történő megkérde-
zéséhez. az internethasználó adatközlők megmutatták a számítógép bekapcsolásá-
val, hogy miképpen szokták használni a gépet – ez lényegesen jobb körülményeket 
teremtett a nethasználathoz kötődő szókincs vizsgálatára, mint az előre elkészített 
szólista tesztelésszerű „kikérdezése”. egyrészt a természetes környezet, másrészt 
a vizsgaszituáció kikerülése sokkal több, használható eredményre vezet. a szólista 
a nem használókat kissé elrettentette (mintha iskolai feladat lett volna), ám a rend-
szeresen gépezők számára alkalmat teremtett további élmények megosztására. 

6. összegzés

a német szakirodalomban „alterslinguistik”-nek nevezett részdiszciplínához so-
rolható tanulmány (vö. neuland 2012) a digitális kommunikáció ismeretét, haszná-
latát és az ahhoz kötődő, intergenerációs kommunikációs kapcsolatok és esetleges 
problémák felmérését tűzte ki célul, 65 év feletti adatközlők interjús megkérdezé-
sével. a minta kis mérete miatt a vizsgálat eredményei nem általánosíthatók, ám 
mutatnak új irányokat a hasonló jellegű felmérések számára. 

összegezve megállapíthatjuk, hogy az általam vizsgált szenior adatközlők fele 
nem használ számítógépet; ám aki mégis, annak az internethasználatban rend-
szerint a két generációval fiatalabbak nyújtanak segítséget; és bár az egyik adat-
közlő esetében jellemző az e-mail és egyéb internetes szolgáltatások használata, 
az internethez két esetben is a Facebook közösségi oldal jelenti az ablakot. mind-
annyian beszámoltak arról, hogy a digitális kommunikációval kapcsolatos témák 
esetén nem teljes értékűen tudnak részt venni a fiatalabbakkal történő beszélgetés-
ben – ami a generációs gap meglétére utal.
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